
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 
4.0)

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานท่ีพอใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต ร้อยละ 93.00 N/A

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์          2,291,900.00        17,729,380.00          1,967,230.00          8,474,468.91 1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 96.10 71.60

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50 97.15

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ คน 630 -

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

                       -                          -                          -   1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ร้อยละ 0.50 0.51 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /
 หัวหน้าสาขาวิชา

1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับ
รูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

โครงการเพ่ิมทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ

             50,000.00                        -                          -                          -   1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางท่ีจ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาดิจิทัล

ร้อยละ 100.00 100.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
พิเศษเฉพาะทาง (Talent) และทักษะอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากศาสตร์ท่ีตนศึกษาอยู่

โครงการส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์หรือพัฒนา

นักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (Talent)  (A)1
             30,000.00                        -                          -                          -   1.2.3 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ท่ีได้รับการพัฒนา

ให้มีทักษะหรือความสามารถเพ่ิมข้ึน (1)

ร้อยละ 20.00 - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวด
ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และส่ิงประดิษฐ์ของ
นักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงาน
วิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ

             50,000.00                        -                          -                          -   1.2.4 จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
ของนักศึกษาของหน่วยงานไปน าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ / หัวหน้าสาขาวิชา

                       -                          -   1.2.6 จ านวนอาจารย์ท่ีสร้างนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์

คน 5 3

1.2.7 จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือ
ส่ิงประดิษฐ์

คน 5 3

1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับศตวรรษ 
21

             30,000.00                        -                          -                          -   1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ต้ังแต่ระดับ B1 ข้ึน
ไป

ร้อยละ 25.00 42.06 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์              50,000.00                        -                          -                          -   1.3.1 จ านวนหลักสูตรออนไลน์ จ านวน 1 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /หัวหน้า
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 
(ระบบการศึกษาทางไกล)

1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT                        -                          -                          -                          -   1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่อ
อาจารย์ท้ังหมด

ร้อยละ 100.00 100.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 

1.2 วิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีทักษะท่ีจ าเป็นใน
รูปแบบวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง 
และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มี
ทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม รวมท้ังได้งานตรงความต้องการของ
ประเทศ

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม
ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะ
และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา  

คณบดี / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้าง
ผลงาน ให้เกิดทักษะและความเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ี
ศึกษา

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา              30,000.00                        -   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ



ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

งบประมาณ (บาท)
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน 

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้
สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)2              50,000.00                        -                          -                          -   1.4.1 จ านวนหลักสูตร Top 10 Thailand (2) หลักสูตร 1 88.46 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยให้
เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skills และ 
Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ              30,000.00                        -                          -                          -   1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.00 28.57 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft Skills และ 
Critical thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคต

โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ                       -                          -                          -                          -   1.4.3 จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของประเทศ หลักสูตร 1 5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรท่ี
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต ด้าน 
Soft Skills และ Critical thinking สอดคล้อง
สถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรให้มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง

                      -                          -                          -                          -   1.4.4 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาให้สอดคล้องความ
เช่ียวชาญเฉพาะ จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)

หลักสูตร 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.5.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skills
 และ Critical thinking

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ

             30,000.00                        -                          -   1.4.5 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  / 
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) ให้
เป็นท่ียอมรับและสามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) (A)3              30,000.00                        -                          -                          -   1.4.7 หลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร Non-Degree (3) หลักสูตร 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพ่ือบริการองค์ความรู้ในการ
พัฒนาทักษะหรือวิชาชีพกับศิษย์เก่า บุคคลท่ัวไป ให้
สามารถน าไปใช้ในการท างานจริงได้

โครงการเพ่ิมทักษะหรือวิชาชีพส าหรับศิษย์เก่าและ
บุคคลท่ัวไป

                       -                          -                          -                          -   1.4.8 จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน 7 10 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือเครือข่ายเพ่ือจัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย                        -                          -                          -                          -   1.4.9 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ

หลักสูตร 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชา

                       -                          -   1.4.10 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน

หรือสถานประกอบการ (4)

    (1) นักศึกษา 30 3

    (2) อาจารย์ 2 2

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และหลักสูตรท่ีได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ือ
อนาคต (Reskill, Upskill)

คน1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ
อาจารย์ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ ให้มีความเช่ียวชาญและเป็นมืออาชีพ

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)4              30,000.00                        -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชา



ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

งบประมาณ (บาท)
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน 

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ

โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ  (A)5              50,000.00                        -                48,300.00                        -   1.5.1 ร้อยละของผู้สอนท่ีมีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวิชาการ) (5) ร้อยละ 35.00 12.73 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

             20,000.00                        -                14,140.00                        -   1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน คน 1 0 หัวหน้าส านักงาน

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร                        -                          -   1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 72.00 84.72 หัวหน้าส านักงาน

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                        -                          -                          -                          -   1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ร้อยละ 100.00 51.16 หัวหน้าส านักงาน

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนวิทยาลัยตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี (A)6                        -                          -                          -                          -   1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (6) ร้อยละ 90.00 50.00 หัวหน้าส านักงาน

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจ
อ่ืนๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวยความ
สะดวกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

                       -            1,040,000.00                        -              857,565.88 1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90.00 62.50 หัวหน้าส านักงาน

1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน เพ่ือให้มีงบประมาณส าหรับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน

โครงการประหยัดพลังงาน                        -                          -                          -                          -   1.8.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100.00 66.67 หัวหน้าส านักงาน

1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง หรือการน าโปรแกรม
ซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริง

                       -                          -                          -                          -   1.8.4 จ านวนของคณะ/วิทยาลัยท่ีจัดต้ังห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือน
จริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)

หน่วยงาน 1 5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจ
ได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ 
รวมถึงมีการบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ท้ังความรู้ ทักษะและทัศนคติ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ



ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)7
                            -                  250,000.00                             -                               -   2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (7)
ร้อยละ 55.00 105.82 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

                            -                               -   2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.00 112.41

2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ 100.00 240.00

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย 
งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงาน
วิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

                            -                    50,000.00                             -                               -   2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือ
พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ผลงาน 2 - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร                             -                    50,000.00                             -                               -   2.2.2 จ านวนผลงานท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน 3 - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ
ประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม                             -                    50,000.00                             -                               -   2.3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและของชาติ 
หรือส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ 2 7 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการ

ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับชุมชนและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้                             -                               -                               -                               -   2.4.1 จ านวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไปเข้าเย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้

คน 150 255 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.4.3.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
อย่างย่ังยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก                             -                               -                               -                               -   2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/
หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน

ร้อยละ 60.00 N/A รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
อย่างย่ังยืนให้กับนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับผู้ประกอบการ                  50,000.00                             -                               -   2.4.5 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดรายย่อยท่ีได้รับการพัฒนา

ราย 4 91 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

                            -                               -   2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน 25,000 21,054

2.6 วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 
และระดมทุน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)8                             -                               -                               -                               -   2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นท่ีปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า (8) บาท/คน 25,000 897,992.69 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ / รองคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ / ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์

2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา (A)9                             -                               -                               -   2.6.3 จ านวนเงินบริจาคเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย (9) ล้านบาท 0.2 654,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพท้ังระบบ

                            -                  100,000.00                             -                    42,300.00 2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

                            -                               -   2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย

ร้อยละ 95.00 100.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีท างานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน ร้อยละ 91.00 100.00
2.8.3 จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน 1 -

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย                             -                               -   2.9.1 จ านวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

ชุดโครงการ 1 N/A รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้มาตรฐาน
 สอดรับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์พัฒนา
ชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมท้ังน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาเอก และปริญญา
โทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการท างานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

               100,000.00

                            -                    50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ /

ประธานหลักสูตรปริญญาโท /
ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

                            -                               -   

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

                            -   



ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
                        -                           -   3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (10) 60.71

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ หัวหน้าส านักงาน

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับวิทยาลัย

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิต
บัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย

                        -               200,000.00                         -                           -   3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90.00 87.5  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
 / รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/รอง

คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ /

3.3 ความมีช่ือเสียงของวิทยาลัยโดยมีนักเรียน
เลือกศึกษาต่อในวิทยาลัย

 -             291,030.00 3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี ร้อยละ 85.00 43.28

3.3.2 จ ำนวนกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย เร่ือง 2 4

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้ำศึกษำต่อหรือมี

กำรแลกเปล่ียนในสำขำวิชำ

3.4.1.1 สนับสนุนกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำ

ชำวต่ำงชำติ

โครงกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำนำนำชำติ                         -                50,000.00                         -                           -   3.4.1 จ ำนวนนักศึกษำชำวต่ำงชำติหรือนักศึกษำแลกเปล่ียน คน 55 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.5 อำจำรย์ชำวต่ำงชำติท่ีปฏิบัติงำนหรือมีกำร

แลกเปล่ียนในสำขำวิชำ

3.5.1.1 จัดจ้ำงหรือแลกเปล่ียนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ โครงกำรจัดจ้ำงหรือแลกเปล่ียนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ                         -                50,000.00                         -                           -   3.5.1 จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติหรืออำจำรย์แลกเปล่ียน/วิทยำกร/บรรยำยพิเศษ คน 2 3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.6.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ                         -                50,000.00                         -                           -   3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 100.00 85.71  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
 / รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/รอง

คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ /

3.6.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของ
เครือข่ายและท้องถ่ิน

                        -                50,000.00                         -                           -   3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 80.00 85.71 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

3.7  วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.7.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับวิทยาลัยและ
เครือข่าย

โครงกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยต่ำงประเทศ (A)11                         -               100,000.00                         -                           -   3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (11) ร้อยละ 80.00 100 รองคณบดีฝ่ายวิจัย /หัวหน้าสาขาวิชาโลจิ
สติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

3.1 วิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

                        -   

3.6 วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)103.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการ
จัดอันดับวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

ร้อยละ

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย 
และบริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                         -               600,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

งบประมาณ (บาท)

                        -   

ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน

80.00




